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Invändigt solskydd
Behagligt rumsklimat
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Invändiga solskyddslösningar ger ditt bygg-
projekt en individuell charm. Högvärdiga 
material och en variationsrik färgpalett ger 
dig en maximal frihet när det gäller desig-
nen – perfekt anpassad till inredningsstilen. 
Jalusier, plisségardiner eller rullgardiner 
spelar ingen roll: skapa ett behagligt rums-
klimat till dina kunder, ett pålitligt bländ-
skydd och en hemtrevlig privat omgivning.
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Invändigt solskydd 
Optimalt solskydd att trivas med

Loft, Köln (D)
De inneboende i det här loftet i Köln tillbringar mycket tid i köket. Skuggkonceptet i lägenheten är anpassat däref-
ter. Från morgon till kväll behöver de bländfritt dagsljus till matlagning och hushållsarbetet. Eftersom matplatsen är 
i närheten av köket tycker ägarna dessutom att det är viktigt med en mysig atmosfär. Den bästa solskyddslösning-
en för den gamla byggnaden: den elstyrda spolrullgardinen som ger de inneboende den flexibilitet som de önskar. 
Med de diskreta fägerna och högvärdiga materialen passar de även utseendemässigt in perfekt. 
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Invändigt solskydd 
Optimalt solskydd att trivas med

Spolrullgardin
Spolrullgardinen övertygar med sitt filigrana utseende 
och bildar ett estetiskt solskydd i rum med modern 
inredning. De olika styrningsmöjligheterna antingen med 
motor, kulkedja och manuell drift gör att man enkelt kan 
reglera ljusinfallet.

WAREMA Mobile System (WMS)
Med en WMS Handsender Handsändare eller WMS 
Väggsändare kan man fjärrstyra rullgardiner och Co. 
bekvämt och intuitivt per knapptryck. Tack vare tillvalet 
WMS WebControl pro kan alla anläggningar också styras 
via smarttelefon eller surfplatta.

Scanna QR-koden eller lägg in webbkoden under 
www.warema.com/architects 

Webbkod: ▶ KFRQE
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Kassettrullgardiner
 – Levereras med kantig eller rund kassett
 – Sidostyrning av gardinen som tillval med lina eller sty-
rskenor stabiliserar gardinen

 – Särskilda funktioner som exempelvis på kassettrullgar-
dinerna ZIP kan levereras från 2019-04-01

Spolrullgardiner
 – För stora ytor
 – Drivning med kulkedja, vev eller motor möjlig
 – Bekväm manövrering med batteridrivning som tillval
 – LiteRise® för bekväm inställning av rullgardinens position
 – Linföring stabiliserar rullgardinen

Rullgardiner Pure M
 – Lätt mätning och enkel montering
 – Stort urval med avslutningsstavar
 – Sidostyrning av gardinen som tillval med lina stabilise-
rar gardinen

Kassettrullgardiner Spolrullgardiner Rullgardiner Pure M

Byggnadsgränsvärden

max. bredd 4 000 mm

max. höjd 6 000 mm 4 000 mm

Styrning Lina, styrskena (tillval) Lina (tillval) Lina (tillval)

Manövreringssätt
Manuell, via drag i mitten, 
kulkedja, vev, 24 V-motor, 

230 V-motor

LiteRise®, kulkedja, vev, 
24 V-motor, 230 V-motor, batte-

ridrift
Kulkedja, 230 V-motor

Utrustningsmöjligheter WAREMA färgvärld, utrustnings-
paket, ett stort antal designer

WAREMA färgvärld, utrustnings-
paket, ett stort antal designer Ett stort antal designer

Användningsområden Nybygge, renovering, ombyggnad i efterhand

Kostnader** • • • • • •
 
** Prisjämförelse inom produkttyperna: • Lägsta kostnader, •• Medelhöga kostnader, ••• Högsta kostnader


